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 کوتاه  نامۀپرسش نسخۀ فارسی و پایایی رواییررسی ب

 دانشجویانخودتوصیفی بدنی در 

 3ثانیزمانیسید حجت ، 2صفیه ابراهیمی، 1رضاییزهرا فتحی

 یدهچک

 421بدین منظور  بود. (2010مارش و همکاران) خودتوصیفی بدنی کوتاه شدۀ نامۀر بررسی روایی و پایایی پرسشهدف از  پژوهش حاض
ترجمه یکی و پرسشنامۀ نامۀ اطالعات دموگرافپرسششرکت کنندگان  انتخاب شدند. از سه دانشگاه ایخوشهدانشجو به طور تصادفی 

 را تکمیل کردند. مؤلفه  11با سؤال  40فرم کوتاه خودتوصیفی بدنی که شامل شدۀ 
رسون و آزمون تی مستقل تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عامل تأییدی، آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی پی     

آلفای  محاسبه ضریبا ب نی ابزار درو پایاییواریانس نشان داد.  %70سؤال با پیش بینی  39مؤلفه با  10تحلیل عامل اکتشافی نتایج  .شدند
تحلیل بل قبولی برخوردار است. نتایج از ثبات درونی قا نامهکل نشان داد که پرسشها با لبود. همبستگی بین عام 95/0برابر با کرونباخ 

وسیله  نامۀ کوتاه شدۀ خودتوصیفی بدنیپرسش. بنابراین نتایج نشان داد که شد دییتأ یببه طور مناس مدل نشان داد کهعمل تأییدی 
  شجویان ایرانی است.گیری خودپنداره بدنی میان دانکارآمدی برای اندازه
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 مقدمه
د متمرکز است. تی فررفتار و یادگیری به ادراک و کنترل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر تکامل شناخ ۀتوسع

که نقش طوریه، بداردد ای در تکامل شناختی و عاطفی فرکنندهوان یکی از این عوامل، نقش تعیینعنخودپنداره به
 (.1) کندسزایی در سرنوشت فرد ایفا میهب

سلسه مراتبی را  ۀالگوی چندگانآنها  1976در سال  1نمارش و شاولسو ۀی ساختار چند بعدی خودپنداردر راستا     
 باورهای)کلی( مجموعه  یعنی در سطح عمومی یشنهادی در قسمت باالی خودپندارهپیشنهاد کردند. در این الگوی پ

یجاد اتوان در آن تغییری سختی میکند و بهکه دربرابر تغییرات مقاومت می خود وجود داردفرد نسبت به شخصی
، اجتماعی و بدنی( عاطفی)شامل مباحث  یلی)مربوط به درس( و غیرتحص . در سطح دوم، دو قلمرو تحصیلینمود

رفتار واقعی مرتبط هستند، قرار ا اختصاصی و بیشتر ب امالًقرار دارد. در سطح سوم، قلمروهای ویژه خودپنداره که ک
بدنی،  خود جسمانی یا خودپندارۀ (.2،3) هایی هستندخود دارای زیرمجموعه ۀد. هر یک از این سطوح نیز به نوبدارن

نخستین د پانزده ماهگی یعنی باشند. آگاهی از من جسمانی حدوعزت نفس و تصور از خود از اجزای خودپنداره می
بدنی  ست که شامل آگاهی از بدن، طرحوارۀبدنی دارای اجزایی ا شود. خودپندارۀپرورش خویشتن پدیدار می مرحلۀ

شخیص موقعیت، جا و حرکت بدن هوشیارانه و تعنوان آگاهی توان بهباشد. آگاهی از بدن را میو تصور از بدن می
های آن )حالت سکون و بدن و قسمت بینی بدن و ارتباط تک قطعاتش در فضا، ارتباطات درونی بین اعضاو تک

مشخصی از  ۀی از بدن است که احتماالً در نقطبدنی نمودار ۀه محیط خارجی تعریف کرد. طرحوارحرکت( نسبت ب
بعد ادراکی و بدنی، دو  اصطالح تصویر (.4،5) دهدشود که حرکات هدفمند و هماهنگ را انجام میمغز ساخته می

ادراکی تصویر بدنی، به چگونه دیدن اندازه، شکل، وزن، چهره، حرکت و اعمالمان مربوط  ۀدارد. مؤلفنگرشی 
ها داریم و این ویژگی ۀرشود که ما چه احساسی دربانگرشی به این موضوع مربوط می ۀدرحالی که مؤلف ،شودمی

س خوبی نسبت به خود دارند، ی که احسارسد افرادنظر میکند. بهها، رفتارمان را هدایت میچگونه این احساس
احساس خوبی نیز نسبت به زندگی خواهند داشت. درواقع، تصویر مثبت از جسم خویش، سبب ایجاد حس  معموالً

خوش تغییر شده باشد، منجر به تغییراتی در میزان حس ارزشمندی در فرد و تصویر ذهنی که به هر صورت دست
طور به دهد،های مختلف از خود نشان میخالصه، رفتاری که هر فرد در موقعیتطور به (.6،7) شودارزشمندی می

 (. 4) دارد به عنوان یک هویت فیزیکی مستقیم تحت تأثیر تصور و پنداری است که وی از کل وجود خود
عبارت دیگر رونی فرد در طول زندگی است، بهیتصویر بدنی یک بازنمای درونی از ظاهر بدر یک تعریف کلی،      

شناختی دهد که عوامل مختلف زیستی، محیطی و رواندر طی مراحل رشد، فرد تصویری از ظاهر در ذهن شکل می
ناسب بدن با توجه های ترد از خودش دارد شامل میزان شاخصکه ف تصویری(. 6،7) گیری آن نقش دارنددر شکل
 بدنی خودپندارۀ یازده عامل (1994) نظری مارش الگویطبق  بر (.4) های عملکرد بدنی استشاخص ۀبه انداز

قدرت، چربی بدن، فعالیت بدنی، استقامت، ی بدنی خود مانند هامهارتها و نگرش فرد را نسبت به ابعاد بدن، توانایی
 دهدنشان می بدنی عمومی، عزت نفس و سالمتی ۀپذیری، خودپندارهر بدنی، انعطافلیاقت ورزشی، هماهنگی، ظا

، وضعیت (10) ، وضعیت بالیدگی(9) های فردی چون سنبا تغییر ویژگی ، خودپندارهعالوه بر موارد ذکر شده. (8)
قابل  (7،13) اجتماعی زندگی-کیفیت روانیو  جنسیت (،7،12،13) ، میزان فعالیت بدنی(11) اقتصادی-اجتماعی

  است.تغییر 

 

1. Marsh and Shavelson 



 277 دانشجویاننامة کوتاه خودتوصیفی بدنی در بررسی روایی و پایایی نسخة فارسی پرسش

 ۀ(، مقیاس خودپندار1990و  1989) 2فاکس و کوربین 1رخ خودتوصیفی بدنیچندین ابزار خودپنداره از قبیل نیم
. تولید شده است (2؛ به نقل از1994)  6مارش و ردماین 5خودتوصیفی بدنی نامۀپرسش( و 1987) 4ریچاردز 3بدنی

بدنی در  ۀچندگان ۀندارخود توصیفی بدنی یکی از قویترین ابزارهای خودپ نامۀپرسش،  (1997)از دیدگاه فاکس
 395و  315 ۀخودتوصیفی بدنی را با دو نمون نامۀپرسشو پایایی  روایی (1994) . مارش(2) باشدورزش می ۀزمین

شامل خرده  ایگویه 70 خودتوصیفی بدنی ۀنامپرسش ،ترالیا بررسی و نشان دادآموزان دبیرستانی اسنفری از دانش
 6)ورزشی، لیاقتگویه( 6) ، استقامتگویه( 6) بدنی، فعالیتگویه(6) ، چربی بدنگویه( 6) های قدرتمقیاس
، گویه( 6) بدنی عمومی ۀ، خودپندارگویه( 6) پذیری، انعطافگویه( 6) ، ظاهر بدنیگویه( 6) ، هماهنگیگویه(

های فرد را در مورد بدن خود و وضعیت افکار، احساسات و گرایش بوده گویه( 8)و سالمتی گویه( 8) عزت نفس
 .(11) باشدمی رخورداررا ببدنی  ۀبرای تشخیص عوامل خودپندار 89/0تا  78/0بین اعتبار الزم  و از دهدنشان می

مدل و  سازۀ روایید کرد و ضمن حکایت از بدنی را تأیی خوبی ماهیت چندبعدی خودپندارۀبه پژوهشنتایج این 
زیادی خوانی هم و تشابه با عوامل آمادگی بدنینامه های پرسشنامه، نشان داد بین خرده مقیاسهای پرسشپاسخ

 70نامۀ پرسش (.9)( دوباره مورد تأیید قرار گرفت 1996این مهم بعدها در نتایج پژوهش دیگر مارش ) وجود دارد.
ال مورد نقد و بازبینی قرار تعداد زیاد سؤ گویی با توجه بهعلت طوالنی بودن زمان موردنیاز برای پاسخبه ای گویه

 (2000 ،7کارتی و اندرسونآیتمی پیشنهاد شده توسط اسمیت، مک 51) کوتاه شده نسخۀ آنالیز اولین بار گرفت.
قرار  تأییدآن مورد  پایاییشناسی معرفی و روان ( به جامعۀ2005) 8ش، الیس، پارادا، ریچاردس و هیوبکتوسط مار

میت، مک کارتی و ( و اس1995) 10کارتی(، اسمیت و مک1968) 9؛ که انتقاداتی توسط لیوی(16،15) گرفت
و دارای مشکالت  آلتر از سطح ایده، که آن را از لحاظ اعتبار پایین(15،17) ( بدان وارد شد2000) اندرسون

 .بردال می، که قابلیت تعمیم آن را زیرسؤمعرفی کردند های مختلفزیرساختی اساسی با توجه به بکارگیری نمونه
توسط مارش، مارتین و  در طیف وسیعی از افراد در رده نوجوانان و بزرگساالن دیگری کوتاه شده نسخۀ اخیراً

 شش بینال سؤ 40سؤال به  70از  های کوتاهبرای ارزیابی فرماساس دستورالعمل چاپ شده بر (2010) 11جکسون
در استرالیا  آموزان گروه اصلی قبلینفر از دانش 1605 ،سال(17) استرالیا دبیرستانی نفر از نوجوانان 708گروه نمونه )

، (هسال 24) آویوتلدانشگاه  تربیت بدنی نفر از دانشجویان 395، سال(12-18) اسپانیایینوجوان  986 ،سال(18-12)
به  (هسال13) استرالیا ان نوجوان نخبۀتن از ورزشکار 349و  سال(52-93) بزرگساالن استرالیا شهرونداننفر از  760
نامه را کامل های اول تا چهارم فرم بلند و گروه پنجم و ششم فرم کوتاه پرسشگروه ه بود.آزمایش گذارده شد بوتۀ

 (87/0-91/0) درونی باالی پایاییو  (89/0)میانگین آلفای کرونباخ  نشان از پایاییانجام شده پژوهش نتایج کردند. 
االت مربوط به خود این گروه یازده عامل را در سؤ تحلیل عامل تأییدیهمچنین نتایج  .نامه مذکور داشتپرسش

-همبستگی کوتاه پرسش متغیر بود و میانگین ضریب 91/0-59/0آزمون مجدد بین -خوبی تأیید کرد. نتایج آزمونبه

 .(18) گزارش شد 80/0توصیفی بدنی خود نامۀ

 

1. Physical self-perception profile (PSPP)  
2. Fox and Corbin 
3. Physical self-concept scale (PSC)  

4. Richards 

5. Physical self-description questionnaire (PSDQ)  

6. Marsh and Redmayne 

7. Smith and McCarthy and Anderson 
8. Marsh, Ellis, Parada, Richards & Heubeck 

9. Levy 

10. Smith, McCarthy 

11. Martin and Jackson 
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شناختی های روانبینیسالمت و پیش ۀهای نو در حوزشناختی به پژوهشزون مطالعات روانگرایش روزاف     
 ۀهایی که قادرند گسترق حدود مرزهای آن انجامیده است. ساخت آزمونیسالمت و بهزیستی، به گسترش و تعم

بینی نمایند از ثمرات این گرایش است. شناختی را با موفقیت قابل قبولی پیشسالمت مرتبط با وضعیت روان
های مرتبط با سالمت شناختی و تمام رشتهابزار پژوهشی در حوزه علوم روان نامه خودتوصیفی بدنی یکپرسش

افزوده شدن یک ابزار پژوهشی متناسب با فرهنگ تواند جهت و پایایی آن می رواییسمی و روانی است که بررسی ج
طیف  های اخیر درمارش در سال بدنی خودتوصیفی ۀنامگشا باشد. در اهمیت آن همان بس که پرسشدر کشور راه

از جمله  ؛مورد ارزیابی بین فرهنگی قرار گرفته است توسط افراد متفاوتی کشورهای مختلف ها دروسیعی از نمونه
بدنی در بین  ۀخوپندارشناسایی ابعاد  با عنوان ( که پژوهشی2000) 1کیم و یوچون سئونگ، جان هااین پژوهش
آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی، ظاهر بدنی، لیاقت  ۀبدنی هفت مؤلف ۀو برای خودپندار دادندای انجام جوانان کره

این نتایج نشان داد که هفت  .(19) کردند و تعریف ورزشی، فعالیت ورزشی، سالمت و آمادگی عمومی شناسایی
های میان د. همچنین پژوهشنگانه مارش مشابهت داردست آمده با هفت مقیاس از مقیاس یازدهخرده مقیاس به

منظور ( به2005) ( و آسی2002) 2(، مارش و آسی و توماس2002) مارکو  آپچیفرهنگی دیگری توسط مارش و 
. نتایج این (20،21،22) شدندخودتوصیفی بدنی در کشور ترکیه انجام  نامۀهمگرا و واگرای پرسش رواییحمایت از 

رخ خودتوصیفی بدنی بسیار باال خودتوصیفی بدنی و نیم نامۀدادند ضریب همبستگی میان پرسشها نشان پژوهش
در ایران این  نامه بار دیگر در کشور ترکیه نیز مورد تأیید قرار گرفت.این پرسش رواییو مثبت است. بدین ترتیب 

آموز دختر و پسر مقطع متوسطه مورد ارزیابی قرار دانش 351( بر روی 2002) زادهنامه توسط بهرام و شفیعپرسش
ها تأیید شد و نیمی دیگر تأیید نشد مقیاسمربوط به خردهاالت  نیمی از سؤسازه تقریباً رواییگرفته است. در مورد 

 78/0آزمون مجدد برابر با -نتایج در مورد پایایی زمانی با روش آزمون .(23) احساس شدکه نیاز به بررسی مجدد 
و  روایی، ناکافی در این رابطه ۀدست آمدبه دنبال نتایج به بود. 88/0و ثبات درونی با روش آلفای کرونباخ برابر 

نفر از دختران نوجوان شهر  627روی ( بر23به نقل از ) توسط عبدالملکی و همکارانش مجدداًنامه پایایی پرسش
تهران مورد بررسی قرار گرفت که آنها نیز هشت عامل شامل لیاقت ورزشی، چربی بدنی، ظاهر بدنی، انعطاف 

شناسایی  نوجوانان سنی ردۀی برا بدنی برای خودپندارۀرا پذیری، سالمتی، فعالیت بدنی، هماهنگی و عزت نفس 
 بررسی رواییدر پژوهش  کردند. برای این رده سنی با این تعداد مقیاس تأیید را آنو پایایی  روایی کردند و مجدداً

آموزان مقطع نفر از دانش 744بر روی ( 2015) 3وانگ و همکارانش که اخیراً مذکور نامۀنسخه التین پرسش
گ توسط آزمایشگاهچینی  متوسطۀ و  توسط مایانو همچنین پژوهشی مشابهانجام گرفت،  4دانشگاه الفبور

نتایج که  است، پسر( انجام گرفته247دختر و  340نفر از نوجوانان فرانسوی ) 587بر روی  ،(5201) 5همکارانش
 . (24،25) نی و پایایی باالیی برخوردار استدرو روایینامه از مشخص کردند که این پرسش

نزدیک که ) در فرم بلند نامهبا محوریت این پرسش از سراسر جهانهای وسیع و مقاالت بسیار با توجه به پژوهش    
در کشورهایی با فرهنگ متفاوت از کشورهای  فرم کوتاه بررسی پایایی و روایی، (گذرددهه از ساخت آن میبه سه 

های و نیز در رده شناختی و ساختار متفاوتی از کشورهای مبدأ را دارا هستندهای جمعیتکه ویژگی انگلیسی زبان
( و 2012نامه در ایران توسط بهرام و همکاران )همانطور که باال ذکر شده این پرسش ضروری است. ،دیگرسنی 
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های سنی ت رده( روی نوجوانان دختر صورت گرفته است در حالیکه با توجه به تفاو2011عبدالملکی و همکاران )
نامه در جوانان ایرانی یی و پایایی این پرسشخودپنداره بدنی )بین نوجوانان و جوانان( ضرورت انجام روا روی عامل
نامۀ خودتوصیفی با این توصیفات هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی فرم کوتاه شدۀ پرسشالزم است. 

 بدنی در دانشجویان ایرانی است.

 روش پژوهش 
 نامۀپرسش کوتاه شدۀبررسی روایی و پایایی فرم  منظور به پیمایشی-توصیفیحاضر از نوع  پژوهشروش 

  است. (2010)مارش و همکاران،  خودتوصیفی بدنی

 شرکت کنندگان
 آماری که نمونۀ بودندتشکیل داده های آذربایجان شرقی دانشگاهدانشجویان  ۀکلیرا  پژوهش حاضرآماری  ۀجامع
تا  18دختر( بین سنین  211پسر و  210دانشجو ) 421 در مجموع از بین سه دانشگاه استان آذربایجان شرقیآن 
  انتخاب شدند. ایخوشهساله به طور تصادفی  26

  ابزار
ال سؤ 40که شامل ( است 2010خودتوصیفی بدنی )مارش و همکاران، فرم کوتاه  نامۀپرسش ،مورد استفاده ابزار

لیاقت ورزشی، ظاهر بدن، بدنی، چربی)سالمتی، هماهنگی، فعالیت مؤلفه خاص از خودپنداره 9گیری برای اندازه
کلی و عزت نفس( برای توصیف و گزارش  تقامت( و دو مؤلفه کلی )خودپندارۀپذیری و اسبدنی، قدرت، انعطاف

 لیکرتیال نیز دارای یک طیف امتیازی شش بود. هر سؤ های فرد در خصوص بدن خودافکار، احساسات و گرایش
. تا حد زیادی درست 5. تقریباً درست 4. تقریباً نادرست 3.تاحد زیادی نادرست 2 کامالً غلط.1: بودمطابق شرح زیر 

مقیاس سالمت و چربی  خرده هایسؤالگرفت. همه تعلق می ششیک تا  مالً درست. به ازای هر گزینه نمرۀ. کا6
 مارش و همکارانش شوند.دهی میصورت معکوس نمرهنفس بهخرده مقیاس اعتماد به 5و  2 هایبدن و سؤال

 پرداختند عاملی تأییدی تحلیل روش استفاده با کوتاه شده انگلیسی نسخۀ روایی سازۀ بررسی به (2010)

 برخوردار سازۀ مطلوبی روایی نامۀ خودتوصیفی بدنی ازپرسش بازبینی شدۀ نسخۀ که داد نشان نتایج و

 که است بوده  97/0 با برابر آیاِل.  .تی شاخص و 95/0 با برابر آی.اِف.شاخص سی کهطوری به است،

 ۀ خودتوصیفی بدنیشد بازبینی نامۀپرسش کوتاه شدۀ نسخۀ به مربوط مدل مطلوب برازش دهندۀ نشان

-آوری اطالعات جمعیتمنظور جمعکوتاه شده خودتوصیفی بدنی پرسشنامۀ دیگری به نامۀعالوه بر پرسش .است

جنسیت، ورزشکار بودن یا نبودن، نوع ورزش از لحاظ انفرادی یا گروهی هایی چون: سن، شناختی )شامل پرسش
 آوری گردید.بودن، قد و وزن ( نیز جمع

 اجرای پژوهشها و شیوۀ گرداوری داده
به فارسی سلیس ترجمه و برگردانده و خدمت چند نفر نامه مورد استفاده پرسش ،منظور بررسی روایی ترجمهبه ابتدا

انگلیسی به فارسی  ترجمه )از لحاظ همبستگی بین ترجمۀاز خبرگان این رشته فرستاده شد، که پس از تأیید صحت 
در سه دانشگاه این استان پخش  کنندگان آموزش دیدهآوریجمعمذکور توسط سه تن از  نامۀو برگردان آن(، پرسش

دهندگان این اطمینان داده شد که اطالعات آنها نامه از آوردن نام افراد خودداری شد و به پاسخر پرسشگردید. د
توسط متخصص آمار  هاداده ها،نامهپرسش آوریو جمع تکمیل از پسصورت محرمانه باقی خواهد ماند. به

  .ندشدها آوری دادهمرحله جمعوارد  جهت تعیین میزان روایی و پایاییبندی و دسته
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 آماریهای روش
در ادامه،  استنباطی مورد استفاده قرار گرفت.در پژوهش حاضر آمار توصیفی و  هاداده تحلیل و تجزیه منظوربه

 تحلیل آماری هایروش ازها جا که مطابق نظر متخصصان معادالت ساختاری در این گونه از پژوهشاز آن

منظور بررسی روایی سازه تفاوت به آزمون تی مستقل سازه، روایی بررسی برای تأییدی و عاملی اکتشافی
 بارونی د پایایی برای کرونباخ آلفای ضریب درونی، ثبات برای پیرسون ضریب همبستگیها، جمعیت

قابل  .شد استفاده LISREL 8/8افزار نرم و 05/0در سطح معناداری  22  نسخۀ SPSS افزارهاینرم از استفاده
نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و در  200ذکر است در مرحلۀ اول بررسی روایی تحلیل عامل اکتشافی، 

 نامه مورد نظر را تکمیل کردند.نفر پرسش 221مرحلۀ دوم به منظور بررسی روایی تحلیل عامل تأییدی نیز 

 ی پژوهشهایافته
نامه طبق نظر متخصصان روش پژوهش از روایی احراز شد و این پرسشنامه روایی ترجمۀ پرسش در مرحله اول

های ها و گویهسپس با هدف یافتن عامل .دست آمدبه 95/0نامه ترجمۀ خوبی برخوردار بود. میزان روایی این پرسش
ه بررسی های فرهنگی و اجتماعی بپرسشنامۀ خودتوصیفی بدنی در جامعه دانشجویی ایران با توجه به وجود تفاوت

 .نامۀ مورد نظر پرداخته شدنتایج تحلیل عامل اکتشافی پرسش

خودتوصیفی بدنی، با توجه به مقداری که برای شاخص  نامۀاکتشافی پرسشبررسی تحلیل عامل  جهت سپس      
KMO  این مهم حاصل شد که نمونه در سطح قابل قبولی از جامعه برای تعمیم نتایج  86/0دست آمد یعنی هب

نامه از طریق دست آمده برای بررسی ضرایب همبستگی سؤاالت پرسشباشد و همچنین عدد بهحاصل از آن می
یابی ها در جامعه صفر نیست و بنابراین عامل( نشان داد که، ماتریس همبستگی داده09/4704آزمون کرویت بارتلت )

 صورت خی مجذور تقریب در کرویت، مقدار تفسیر(. p= 0001/0و  = درجۀ آزادی780) توجیه است قابل

 است هاییآزمون معتبرترین از بارتلت آزمون .کرویت است دهندۀ نشان آن، بودن معنادار و پذیرد می

رود، که مقدار کار میبه عامل تحلیل در فرایند خی مجذور تقریب بر تأکید با کرویت، شناسایی در که
 است. متغیری چند توزیع بودن نرمال وضعیت دهندۀ دست آمده نشانبه

ها اشتراک مقادیر با شناسایینامه کار انجام تحلیل عاملی بر روی پرسش ،هااز پیش فرض پس از اطمینان     
 باشد؛ سؤاالت درونی تجانس معرف باید تست، کل با هر سؤال همبستگی که ترتیب این به انجام شد.

 میزان از سؤال، هر که مواقعی در باشد. داشته اشتراک تست، کل با سؤال هر که معنا این به

 .شود خارج عامل برخوردار باشد، ضروری است آن سؤال از کل تحلیل 3/0 از کمتر اشتراک
 عوامل، استخراج فرایند در رو، است. ازاین 30/0 از باالتر شدۀ بعد تحلیل عاملی، واریانس تبیین ۀمرحل     

 شده تبیین واریانس که مواقعی باشد. در 30/0 باید شده تبیین واریانس حداقل سؤال، 40 بر تأکید با

است. با توجه به اطالعات  گرفته انجام عوامل، استخراج حیطۀ در سنجیروان مطلوب باشد، شرایط 80/0بیش
بین عنوان مالک پیشعامل به 11(، تعداد 2010نامه )مارش و همکاران، های پرسشاولیۀ حاصل از تحلیل آیتم

ها به نرم افزار داده شد. سپس از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و روش تحلیل برای استخراج و اکتشاف عامل
( بود، بغیر از 30/0ال )بیش از های اصلی با چرخش واریماکس معلوم شد که مقدار اشتراک همه سؤاالت بامؤلفه

 و از روند حذف گردید.  ( داشته107/0) 3/0کمتز از نفس که دارای بار عامل اعتماد به 4ال سؤ
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که رقم مناسبی است(، درصد واریانس تبیین  8/4دست آمده از استخراج عامل به همراه مقدار ویژه )باالتر از نتایج به
از یازده عامل دهد که ده عامل ها نشان میوسیلۀ هر کدام از این عاملشده و واریانس تراکمی تبیین شده به

کنند. گزارش نتایج نامه را تبیین میدرصد واریانس کل پرسش 70در مجموع ( 2010همکاران )نامۀ مارش و پرسش
 صورت زیر است:برای هر یک از عوامل به

 75/7درصد از واریانس را تبیین کرد، ارزش عامل دوم برابر  12داشت و  77/11ای برابر با عامل اول ارزش ویژه
شد، درصد از واریانس را شامل می 26بود که  84/6کرد، ارزش عامل سوم درصد واریانس را تبیین می 19بود که 

درصد از واریانس،  39و معادل  62/6درصد از واریانس، ارزش عامل پنجم  33و  63/6ارزش عامل چهارم برابر 
درصد از واریانس، ارزش عامل 52و  36/6درصد از واریانس، ارزش عامل هفتم  46و  50/6ارزش عامل ششم 

درصد از واریانس و در نهایت ارزش عامل دهم  65و  30/6درصد از واریانس، ارزش عامل نهم  59و  45/6شتم ه
 کند.درصد از واریانس را تبیین می 70و  81/4

مورد استفاده  نامۀماتریس عناصر چرخش یافته، نشان داده شد که از یازده عامل پرسش 1با توجه به جدول      
های حاضر ده عامل استخراج شده که بار عاملی و گویه پژوهش( در 2010، )خودتوصیفی بدنی مارش و همکاران

تعداد زیادی متغیر  پژوهشگرمربوط به هر کدام از عوامل در آن شرح داده شده است. از طریق این فرایند است که 
سنجی  رواییها و کند تا بتواند به تلخیص دادهها تعیین مینرا در چندین عامل خالصه کرده و نام کلی برای آ

دو عامل )استقامت و فعال  ش آماری است، دست یابد؛ بدین منظورارتباطات عناصر که از اهداف اساسی این رو
بوده و در یک  در جامعه دانشجویی ایران پوشانی بسیاراصلی مارش و همکاران دارای هم نامۀبودن( در پرسش

 قرار گرفتند.   "های استقامتیفعالیت"ل با نام عام

 ها،های اصلی با چرخش واریماکس همراه با بار عاملی گویه. نتایج تحلیل مؤلفه1جدول 

ها با خودتوصیفی بدنی کلی و ضریب آلفای کرونباخ هر بین عامل ضریب همبستگی پیرسون

 عامل فعالیت بدنی و استقامت(نفس و ترکیب دو اد بهاعتم 4)با حذف سوال  عامل با کل
 عامل

آلفای 
 کرونباخ

 همبستگی
 پیرسون

 گویه ها
بار 

 عاملی

 
 هماهنگی

(81/0) 
 

 
 
71/0 

دهم، احساس اهنگ انجام میصورت هموقتی حرکات را به
 کنم.نفس میاعتمادبه

 کنترل حرکات بدنم برایم آسان است.

 نم.کاجرای حرکات هماهنگ خوب عمل می در

جسمانی به نرمی اجرا های حرکات را در بیشتر فعالیتتوانم می
 کنم.

 دهد.بدنم به آسانی مانور حرکات هماهنگ را انجام می

355/0 
609/0 
450/0 
413/0 
588/0 

 قدرت
(74/0) 

 
67/0 

 نیرومندی هستم. یاز لحاظ جسمانی شخص
 قدرت زیادی در بدنم دارم.

 دهم.های قدرت را به خوبی انجام توانم آزمونمی

693/0 
784/0 
689/0 
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 عامل
آلفای 
 کرونباخ

 همبستگی
 پیرسون

 گویه ها
بار 

 عاملی

-انعطاف

 پذیری
(71/0) 

 
66/0 

خوب عمل  در حرکات خمش، پیچش و چرخشی بدنم، واقعاً
 کنم.می

 بدنم منعطف است.
توانم خوبی میپذیری را بهگیری انعطافکنم، آزمون اندازهفکر می

 انجام دهم.

791/0 
864/0 
792/0 

 
 
 هایفعالیت

 استقامتی
(81/0) 

 
 
 
 
 
78/0 

 توانم مسافت طوالنی را بدون ایستادن، بِدَوَم.می
زمانی طوالنی بدون ایستادن از لحاظ  توانم برای یک دورۀمی

 بدنی فعالیت کنم.
-متی قبیل دویدن، ایروبیک، دوچرخههای استقادر انجام فعالیت

 سواری، شنا و اسکیت صحرایی خوب هستم.
دهم به طوری که میهای تمرینی را انجام اغلب موارد فعالیت

 شود به سختی نفس بکشم.باعث می
های جسمانی از قبیل دویدن آرام، رقص، من بیشتر فعالیت

سه بار در هفته را  دوچرخه سواری، ایروبیک، ژیمناستیک یا شنا
 دهم.انجام می

های ورزشی، رقص، ژیمناستیک و دیگر من بیشتر رشته
 دهم.های ورزشی را انجام میفعالیت

های ورزشی فعالیت های ورزشی، تمرین، رقص یا دیگررشتهمن 
 دهم.صورت روزمره انجام میرا تقریباً به

575/0 
590/0 
632/0 

 
 
668/0 

 
836/0 

 
816/0 

 
798/0 

-اعتماد به

 نفس
(70/0) 

 

 
 
52/0 

 دهم صحیح هستند.کلی، بیشتر کارهایی که انجام میطوربه
 کلی، من آدم خوبی نیستم.طوربه

 شوند.دهم، به خوبی انجام میبیشتر کارهایی که انجام می
 کلی، من غرور زیادی دارم.طوربه

 رسد من کار درستی انجام داده باشم.کنون به نظر نمیتا

664/0 
712/0 
627/0 
107/0 
602/0 

 سالمت
(70/0) 

 
 
 
54/0 

هایی از قبیل )آنفوالنزا، ویروس، معموالً زمانی که بیماری
 شوم.و ...( اطرافم باشد، مریض می سرماخوردگی

خواهم انجام دهم را چون اغلب مریضم، تمامی کارهایی که می
 توانم انجام دهم.نمی

 بیشتر مواقع مریضم.

593/0 
 
595/0 

 
750/0 
760/0 
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 عامل
آلفای 
 کرونباخ

 همبستگی
 پیرسون

 گویه ها
بار 

 عاملی

شوم برای بهتر شدنم زمان بیشتری طول وقتی مریض می
 کشد.می

باید به پزشک مراجعه کنم، چون بیماری من بیشتر از افراد 
 همسن و سالم است.

609/0 

 چربی بدن
(56/0) 

 
43/0 

 دور کمرم بیش از حد پهن است.
 بدنم بیش از حد چربی دارد.

 اضافه وزن دارم.

822/0 
899/0 
887/0 

لیاقت 
 ورزشی

(80/0) 

 
73/0 

 های ورزشی خوب هستم.در بیشتر رشته
 از لحاظ جسمانی از آنچه که هستم، احساس خوبی دارم.

 ام خوب هست.های ورزشیاجرای مهارت رشته

756/0 
754/0 
676/0 

فعال بودن 
 کلی

(75/0) 

 
69/0 

 از لحاظ جسمانی، از خودم احساس شادی دارم.
 کنم از لحاظ جسمانی خوب هستم.احساس می

 کنم.های ورزشی را به خوبی بازی میرشته

668/0 
836/0 
816/0 

 

 ظاهر بدن
(63/0) 

 

 
50/0 

 زیبایی دارم.صورت 
 ظاهر بهتری نسبت به سایر دوستانم دارم.

 از لحاظ چهره خوب هستم.

894/0 
741/0 
829/0 

 
کوتاه  نامۀدر نهایت، مشخص شد که ده عامل از چرخش تحلیل عامل، استخراج شده است. در واقع پرسش     

ترتیب عبارتند از: هماهنگی، قدرت،  از عوامل زیر تشکیل شده است که بهدر دانشجویان ایرانی خودتوصیفی بدنی 
نفس، سالمتی، چربی بدن، لیاقت ورزشی، فعال بودن کلی، ظاهر بههای استقامتی، اعتمادپذیری، فعالیتانعطاف

ذکر  1 ترتیب در جدولخودتوصیفی بدنی، سؤاالت مرتبط با هر شاخص به ۀگانبدنی. بنابراین با تأکید بر عوامل ده
  شد.
گونه نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ پرداخته شود. همانکه به مقدار ضرایب پایایی پرسشضروریست      

نامۀ های پرسششود، نتایج ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی درونی خرده مقیاسمشاهده می 1که در جدول 
 95/0سؤال  39نامه با درونی کل پرسش( ارائه شد. پایایی 2010کوتاه خودتوصیفی بدنی )مارش و همکاران، 

هماهنگی و  81/0نامۀ کوتاه شده در حد قابل قبول گزارش شد )دست آمد و پایایی درونی ده عامل پرسشبه
 (.1چربی بدن کمترین مقدار( )جدول  56/0های استقامتی بیشترین مقدار و فعالیت

ضریب همبستگی طریق از  نفر از افراد نمونه 221ن تعداد در بی در ادامه برای بررسی روایی سازه ثبات درونی     
 .(1جدول )( P= 0001/0) استفاده کردیمکل پیرسون جهت یافتن همبستگی بین ده عامل با خودتوصیفی بدنی 
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 منظور بررسی روایی سازه تفاوت بین جمعیت )جنسیت( از تی مستقل استفاده شده است. نتایج آزمون تی مستقلبه
تفاوت  بدنی )خودپنداره بدنی( توصیفیدو جنسیت مرد و زن در خود بین ،نشان داد بود 37/4که مقدار عددی آن 
 (p= 0005/0)معناداری وجود دارد 

و  اکتشافی خودتوصیفی بدنی از دو طریق روایی سازه یا عاملیکوتاه  نامۀتا اینجای بحث میزان روایی پرسش     
 بررسی شد. تفاوت جمعیتی

 نیخودتوصیفی بدکوتاه  نامۀتحلیل عاملی تأییدی پرسشروایی سازۀ 

 
 

 خودتوصیفی بدنینامۀ کوتاه . نمودار بارهای عاملی برای تحلیل عاملی تأییدی پرسش1 شکل
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( 2010نامۀ خودتوصیفی بدنی )مارش و همکاران،نمودار مسیر برای تحلیل عاملی تأییدی برای پرسش 1شکل 
 دهد.صورت برونداد لیزرل با ارائه بارهای عاملی هر گویه با عامل مورد نظرش نشان میبه

باید  برازش کرد، محاسبه را برازش توانمی آنها با که دارد، وجود متعددی برازندگی هایشاخص     
 نیز را برازندگی هایشاخص سایر و شود ارزشیابی برازندگی چندگانۀ هایمشخصه منظر از زمانهم

-به مدل تعدیل و پارامترها کردن آزاد از پس که مدل برازندگی هایشاخص داد. توجه قرار مورد باید

 است. شده نمایش داده 2جدول  در آمده دست
 خودتوصیفی بدنی نامۀ کوتاههای برازش تحلیل عاملی تأییدی پرسششاخص مقادیر .2جدول

 R2 R.M.S.E.A N.F.I I.F.I C.F.I R.F.I R.M.R های برازششاخص

 092/0 92/0 97/0 97/0 92/0 056/0 7/1 مدل بدست آمده

 ≤09/0 ≥90/0 ≥95/0 ≥95/0 ≥90/0 ≤10/0 >5 مقادیر قابل قبول

مقادیر شاخص برازندگی نرمال، شاخص برازندگی مقایسه و شاخص برازندگی  ، همۀدهدنشان می 2جدول      
است.  90/0رود بدون استثنا دست کم برابر با کار میهای بررسی برازندگی مدل بهافزایشی که از معتبرترین شاخص

 میانگین ریشه شاخص دیگر، از سوی ها برازش خوبی دارد.با داده دست آمده با ده عاملبه عبارت دیگر، مدلبه

یا کمتر است  05/0های خوب برابر با مبتنی بر پارامتر غیرمرکزی است. این شاخص برای مدل باقیمانده مجذور
 برازش و مدل اندک خطای بیانگر نیز این که است، نسبتاً کوچک و 092/0که در این پژوهش برابر با 

دست به 056/0برابر با جذر برآورد واریانس خطای تقریب ر شده مقدار است. عالوه بر موارد ذک آن قبول قابل
 آمده که نشانگر  برازش قابل قبول آن است. 

 گیریو نتیجهبحث 
های آن در بین خودتوصیفی بدنی و ارزشیابی مؤلفهکوتاه  نامۀپرسشبررسی روایی و پایایی هدف پژوهش حاضر 

های موجود در این زمینه در کشورهای دیگر با توجه به آنچه در نامهپرسش اینکهایرانی بود. با نظر به دانشجویان 
 در (2010) خودتوصیفی بدنی مارش و همکارانکوتاه نامه دست آمد که پرسشنتیجه به این پیشینه گفته شد،

نامه پرسش این که عاملی یازده و است برخوردار بیشتری جامعیت از موجود هاینامهپرسش با مقایسه
نامه های قبلی را در خود دارد و بنابراین، این پرسشنامههای پرسشدهد، تقریباً تمام مؤلفهمورد سنجش قرار می

 .در درون کشور و میان دانشجویان استفاده شد یابیبرای انطباق
نفس )به طور کلی، بهعامل اعتماد  4ال سؤال، سؤ 40از بین  ،های این پژوهش به این نتایج منتهی شد کهیافته     

ضعیف نزدیک به صفر داشت. بود و در کل قدرت تشخیص یب همبستگی ضعیف دارای ضر من غرور زیادی دارم(
 مورد مطالعه مناسب نبود که حذف شد. این پژوهش از لحاظ فنی برای خصیصۀیعنی در 

هستند که  نامه ده عاملاین پرسش دهندۀعاملی اکتشافی نشان داد که عوامل تشکیل نتایج مربوط به تحلیل     
؛ تحلیل عاملی تأییدی وجود ده عامل استخراجی در نتیجه ها را تبیین کنندواریانس سؤال درصد کل 70توانستند 

، 52، 46، 39، 33، 26، 19، 11تنهایی ترتیب و بهتحلیل عاملی اکتشافی را تأیید کرد، که هر کدام از این عوامل به
، (KMO)دست آمده برای واحد مقدار عددی به و کندواریانس کل خودتوصیفی بدنی را تبیین میدرصد  70، 65، 58
بنابراین، این ده عامل توسط تحلیل عاملی  ؛مربطه نشان داد دهی به جامعۀرا برای تعمیمقابلیت خوب آن 86/0

های مارش و این یافته با یافته .خوبی جدا شدندهای اصلی و با چرخش واریماکس بهاکتشافی به روش مؤلفه
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( هماهنگ است، با این تفاوت که در پژوهش 2012همکارانش ) و(، بهرام 2010اولیه ) نامۀهمکارانش در پرسش
پوشانی زیاد سؤاالت در هم آمیخته شدند. علت همبه یک عاملدر و فعالیت بدنی  بدنی قامتاست دو عامل حاضر

رسد این تفاوت به نوع نگرش نظر میبه .شد پیشنهاد پژوهش درآن  جای به استقامتیهای فعالیت شنهادیپی نام
طوری که در این قشر از جامعۀ ایرانی فعالیت بدنی )ورزش کردن( با انجام حرکات افراد هر جامعه مربوط است؛ به

صورتی که سؤاالت مربوط به فعال بودن در زیرمجموعۀ عامل ارتباط نزدیک دارد؛ بهو خستگی  مدت طوالنیبه
االت هر دو عامل این از طرفی با مطالعۀ سؤ شوند.میبرداشت  مفهومی واحداستقامت بدنی نمود کرده و مانند 

نتایج پژوهش حاضر که ده  کنند.آید که این دو عامل شاید یک مفهوم را تداعی میدست مینتیجه توسط فرد به
( که در بررسی بر روی دختران نوجوان تنها هشت 2011های عبدالملکی و همکارانش )را معرفی کرده با یافتهعامل 

نامه اصلی را آنها دلیل این کم شدن عوامل نسبت به پرسشتفاوت دارد. عامل را شناسایی و معرفی کردند، 
به احتمال زیاد  تفاوت بین تحقیق حاضر با تحقیق عبدالملکی و  ها با همدیگر بیان کردند.پوشانی بعضی عاملهم

باشد بطوری که در تحقیق حاضر جامعه جامعه آماری تحقیقات می (2012و بهرام و همکارانش ) (2011همکارانش )
های سنی مربوط به جوانان هستند و در تحقیق عبدالملکی و بندی ردههدف دانشجویان بودند که بنابر تقسیم

شوند. با در نظر گرفتن تفاوت آموزان بودند که در تقسیم سنی جز نوجوانان محسوب میمکاران جامعه هدف دانشه
باشد و بر همین اساس ضرورت انجام ادراک نوجوانان و جوانان از خودپنداره بدنی این تفاوت قابل پیش بینی می

 آید.به چشم میاین تحقیق در جوانان 
ها همان یازده ن عاملاصلی با چرخش واریماکس به استخراج ده عامل منجر شد. در واقع ای هایتحلیل مؤلفه     

عامل بدون استثنا  های هرفرم کوتاه بود و سؤال نامۀمعرفی شده توسط مارش و همکارانش در پرسش مل اولیۀعا
هماهنگی، قدرت، رتیب تشده بههای استخراج قرار گرفت. عامل هبینی شده بود، در عامل مربوطگونه که پیشهمان

عال بودن کلی، ظاهر فنفس، سالمتی، چربی بدن، لیاقت ورزشی، ، اعتماد بههای استقامتیفعالیت پذیری،انعطاف
 گذاری شد.نامبدنی 
 ضرایب دامنه دهدنشان می نیز شده استخراج هایعامل سنجیروایینتایج مربوط به همچنین      

)عامل اول و دهم، هماهنگی و اعتماد  81/0)عامل هفتم، چربی بدن( تا  56/0بین  هادرونی عامل همبستگی
همسانی شد که نشان از  95/0نامه پس از حذف سؤال ذکر شده برابر کل پرسش روایینفس( قرار گرفته است. به

 1ریچاردس ، مارش ورت(، پ2010مرجع مارش و همکاران ) پژوهشهای یافتهاین یافته با درونی خوبی است. 
. (14،18،26) بودهمسو دست آورده بودند، را باال و در حد قابل قبول به( که آن2012( و بهرام و همکارانش )2005)

کافی برخوردار است و  پایاییهای موردنظر از همسانی درونی باال و از روایی و نامه در نمونهبنابراین، این پرسش
گیری میزان گویی بسیاری از نیازهای پژوهشی در اندازهمعتبری برای پاسخی عنوان ابزارتوان از آن بهمی

  خودتوصیفی بدنی دانشجویان استفاده کرد.

نشان داد. های شناسایی شده را در حد بسیار باال و مطلوبی عاملضریب نتایج تحلیل عاملی تأییدی همچنین      
خوبی تأیید نامۀ خودتوصیفی بدنی را بهکه ده عامل پرسش برازش هایشاخصدست آمده برای مقادیر بهدر ادامه 

 ،(031/0ها )چینی، (048/0) هانسویاهای فربود که این فاکتور در پژوهش R.M.S.E ،056/0ردند، عبارت بود از: ک
( گزارش شده بود که عدد گزارش 00/0( و  بهرام )01/0توسط عبدالملکی ) یایراننوجوانان و در ( 07/0مارش )

عنوان که باعث شده این برازش بهبوده خوب و در همان حد قابل قبول  های قبلیافتهشده در این پژوهش مشابه 
 

1 . Peart, Marsh & Richards 
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شاخص برازندگی تطبیق باید اذعان برای  (97/0) دست آمدهدر رابطه با مقدار به شود.یک برازش خوب توصیف 
؛ بهرام، 94/0؛ عبدالملکی، 97/0مارش، ؛ 94/0؛ چین، 92/0ر شده در باال )فرانسه، های ذککرد که همسو با پژوهش

صورت دهد که مدل تدوین شده توانسته به( و همگی در حد قابل قبول مالک قرار داشتند، در واقع نشان می 00/1
نسبت خی دو بر  یعنی های اصلی برازشدست آمده برای یکی دیگر از شاخصمقدار به مستقل درآید. در رابطه با

ها ( و چینی35/2ها )نسویاهای فرگزارش شد، که این مقدار در پژوهش حاضر پژوهش( در 7/1عدد ) درجات آزادی
عددی نزدیک و در حد قابل قبول ( 96/0( و  بهرام )03/1ملکی )77و در داخل توسط عبدال (58/2مارش )، (73/1)

نتایج حاصل هرچند قابل ذکر است که  حاضر با موارد ذکر شده دارد.گزارش شد، که نشان از همسو بودن پژوهش 
( 24/1تا  42/0) در دامنۀ ها با عواملبین گویه نهایت در مدل ضریب الندادر  .ها متفاوت بودنددر تعداد عامل

 دست آمد.به
 مواد همگونی دهندۀنشان تنها ،شده برآورد کرونباخ آلفای برپایه که پژوهش ابزار پایایی ضریب     

های دست آمده در همه پژوهشگزارش شد که با مقادیر به 95/0نامه و مقدار آن برای این پرسش است نامهپرسش
 قبلی همسو بود.

دارای  ،روایی سازه و ترجمه روایی بودن دارا بر عالوه حاضر نامۀپرسش کهتوان گفت می نهایت، در     
 ی،دانشجویان ایران در خودتوصیفی بدنیکوتاه  نامۀپرسش که گفت توانمی مطلوب است و پایایی ضرایب

 .است پایایی و روایی دارای

 نامۀپرسش روایی و پایایی تأیید در حاضر پژوهش نتایج مفید، و علمی پیامدهای این کنار در     

 همراه )دانشجویان استان آذربایجان شرقی( آماری نمونۀ و جامعه خاص هایمحدودیت با خودتوصیفی بدنی

 از برآمده نتایج مورد در دهیتعمیم فرایند تکمیل منظوربه های دیگرپژوهش تدارک اساس این بر .است

درنظر  ، بابه دلیل شرایط آب و هوایی کشور جهت انجام فعالیت بدنی متفاوت آماری هایجامعه در ابزار این
  .گرددپیشنهاد می فعلی هاییافته تأیید در هاپژوهش بعضی تکرار حتی وگرفتن هر دو جنسیت 
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